




الـمـنـصـور الـجـامـعـة: الـكـلـيـة 

الــقــانـــون: القسم 

صباحية: الدراسة 
2022\2021: سنة التخرج 

(الحادية والثالثين  ): اسم دورة التخرج 

الــمــعـــدلالـــدوراســـم الــطــالـــبت
65.3549االولابراهيم قاسم نعمه ضامن1

68.9701االولاحمد شاكر محمود محمد2

68.2804االولاحمد ضياء جاسم محمد3

72.0876االولاحمد مجيد خزعل عبود4

71.1972االولارشد مزهر عبد رزاق5

71.7465االولاشتياق حميد محمد حسين6

81.8361االولامير علي عيسى جعفر7

74.7258االولايمن رضا ستار عباس8

72.8807االولأحمد سليم ناجح جواد9

72.5691االولأماني بشير مجيد امين10

80.8979االولآمنه فاضل جعفر ابراهيم11

81.7130االولآيه فيصل جبر شخناب12

76.8810االولآيه مثال اسماعيل ساجي13

70.1926االولباسمه احمد فاخر حسين14

91.2008االولبتول علي سلمان خلف15

73.3756الثانيبنين جبار جاسب كريم16

67.4554االولتقى عقيل مهدي شمسي17

75.8927االولتماره جهاد محمددرويش عبدالسيد18

71.2289االولحسن علي عبدالحسن طارش19

69.7707االولحسين ابراهيم مالك عبدالنبي20

84.0907االولحسين يسر زغير ممدوح21

92.5738االولحال لطيف محمد شبيب22

76.8887االولخوله زكي نوري صالح23

77.0577االولداليا عبدالرضا هاشم محمد24

87.3555االولرباب سعيد جاسم دحام25

77.2617الثانيرحاب محمد حسين عبود26

71.9691االولرسل محمد محمود علي27

76.1559االولرسل مهند عزيز احمد28

73.6392االولرغد قيس محمد مجيد29

88.6062االولزهراء عماد شريف موازي30

72.7704االولزهراء محمد فنوص عزيز31

66.6135الثانيزياد سلمان بدر خلف32

76.9946االولسارة حيدر جميل زاهي33

78.8811االولساره علي حسين عليوي34

70.4288االولساره محمد ابراهيم زغير35

64.9467االولساره يوسف حسين عبدالحي36

64.0946الثانيسامر معد زغير عباس37

71.1193االولسجاد رافد ناجي محمدسعيد38

68.4987االولسجاد عباس رشك كاظم39

70.8387االولسجاد كريم الهوهي حسن40
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71.6224االولسجى شاكر محمود جاسم41

70.2651الثانيسرور نجم عبد ظاهر42

83.3469االولشهد عبداألمير عبدنور علي43

70.8210االولصفا فائق مجبل جبر44

82.2809االولطيبه مناف مقداد مهدي45

73.5917االولعبدهللا حسين عبدهللا احمد46

75.8602االولعبدهللا سنان محمود هندي47

74.5101االولعثمان محمود عبد حمادي48

71.2236االولعلي المرتضى فراس عنبر خضير49

69.2799االولعلي اياد جاسم حسين50

72.5058االولعلي رسول عبداللطيف جواد51

67.9812االولعمار حسين سلمان جياد52

78.8256االولعمر حيدر طالب علي53

72.2095االولعمر رعد عبدالكريم محمود54

69.9388االولغدير محمد جمعه مطر55

76.0338االولغسق طالل علي حسين56

67.6104الثانيغفران فهمي محمدعلي عبد57

61.2818االولفاضل عباس حسين مطشر58

65.4982االولفرح عالء عبداالله عبدالجبار59

69.5169االولكرار صباح عاصي باخي60

77.6438االولالنه هشام سلمان سليمان61

71.1994االولمحمد قاسم عبدالكريم فرحان62

67.9233االولمحمد ليث محمد حسين63

65.4014الثانيمريم كاظم شهيد مرهون64

66.9611الثانيمصطفى سعد فرحان حسن65

68.0954االولمصطفى عادل صادق طالع66

65.0048االولمصطفى عمر حسين علوان67

69.7411االولمصطفى منذر سعدي احمد68

73.2222االولمقتدى عبدالكريم شالكه محمد69

84.3405االولمناراالسالم حيدر جميل حسين70

66.5824االولمؤمل صباح خليف مطشر71

71.3989االولمؤمل صالح حسن حسين72

82.8202االولنبأ سعيد جاسم دحام73

63.9555الثانينور صباح مطر حاتم74

73.1917االولنور علي حسن صالح75

85.8464االولنورا رياض احمد محمد76

78.6816االولهبه هللا علي عزيز علي77

83.4642االولهدى عدنان رسن كعود78

76.1971االولوديع رائد جاسم محمد79

76.1882االوليوسف نوار دهام مطر80


